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JAK STARÃ• A ODKUD JSOU "ÄŒESKÃ•" VEJCE?
ÃšterÃ½, 28 listopad 2017

PÅ™estoÅ¾e stále více spotÅ™ebitelÅ¯ údajnÄ› preferuje pÅ™i nákupech potravin Ä•eské výrobky, vozí se do ÄŒR stále více
ze zahraniÄ•í. Platí to mimo jiné i pro vejce, aÄ•koli v kvalitÄ›, nákladech na produkci a cenÄ› dodávek vajec do
maloobchodních sítí je ÄŒesko plnÄ› konkurenceschopné v rámci celé EU.

Pomineme-li pokrytectví Ä•ásti spoleÄ•nosti, která nÄ›co jiného Å™íká a nÄ›co jiného skuteÄ•nÄ› dÄ›lá, jsou pÅ™etrvávaj
pÅ™ekáÅ¾kami v reálném naplnÄ›ní preferencí nákupu tuzemských potravin moÅ¾nosti pÅ¯vod pÅ™íslu&scaron;ných potravin
fakticky rozeznat. PrávÄ› u vajec je v Å™adÄ› pÅ™ípadÅ¯ situace je&scaron;tÄ› sloÅ¾itÄ›j&scaron;í, pÅ™estoÅ¾e u nich jakoÅ
u jednosloÅ¾kové potraviny existuje v rámci celé EU povinnost uvádÄ›t zemi pÅ¯vodu. Ta se v&scaron;ak rÅ¯znÄ› obchází a
kamufluje. ViditelnÄ› zavádÄ›jící je uÅ¾ napÅ™íklad obchodní název spoleÄ•nosti &bdquo;ÄŒeská vejce&ldquo;, kterou
spotÅ™ebitelé celkem logicky zamÄ›Åˆují za zmiÅˆované oznaÄ•ení zemÄ› pÅ¯vodu. SkuteÄ•ností ale je, Å¾e název firmy samo
automaticky neznamená zemi pÅ¯vodu a spoleÄ•nost mÅ¯Å¾e pod svým názvem uvádÄ›t na trh i vejce ze zahraniÄ•í, aniÅ¾ by
tím poru&scaron;ila nÄ›jaký zákon. VÅ¯bec nejÄ•etnÄ›j&scaron;í kamufláÅ¾í je ale princip, kdy jsou v obalech oznaÄ•ených ja
Ä•eská vejce produkty ze zahraniÄ•í, pÅ™iÄ•emÅ¾ ani to není Å¾ádným poru&scaron;ením zákona. SkuteÄ•né oznaÄ•ení pÅ¯v
totiÅ¾ aÅ¾ pÅ™ímo na skoÅ™ápkách pÅ™íslu&scaron;ných vajec, pÅ™iÄ•emÅ¾ ta Ä•eská se poznají podle oznaÄ•ení &bdqu
SpotÅ™ebitelé ale soulad v oznaÄ•ení obalu a samotných vajec obvykle nekontrolují, a právÄ› toho vyuÅ¾ívají výrobci k tomu,
do zcela identických obalÅ¯ s &bdquo;Ä•eskými vejci&ldquo; dávali tu skuteÄ•nÄ› vejce tuzemského pÅ¯vodu, ondy ale vejce
zahraniÄ•ní, nejÄ•astÄ›ji polská. MoÅ¾nosti, jak poznat na&scaron;e vejce od jiných, ale existují. Jednou z nich je povinnost
uvádÄ›t zemi pÅ¯vodu na obalech plat vajec, pokud jsou plata pÅ™ekryta igelitovým obalem. V tomto pÅ™ípadÄ› je ale Ä•asto
problém s pÅ™eÄ•tením pÅ™íslu&scaron;ných písmenek, buÄ• kvÅ¯li jejich velikosti (spí&scaron;e v&scaron;ak
&bdquo;malosti&ldquo;), nebo kvÅ¯li tomu, Å¾e jsou nápisy nezÅ™etelné a rozmazané. Lep&scaron;í, viditelnÄ›j&scaron;í a
tedy jednodu&scaron;&scaron;í moÅ¾ností je orientovat se podle log, je v&scaron;ak tÅ™eba vÄ›dÄ›t jakých. HojnÄ› medializov
logo &bdquo;ÄŒeská potravina&ldquo; zavedené poslední novelou zákona o potravinách v praxi na výrobcích je&scaron;tÄ›
není, logo KLASA zase neskýtá plnou záruku tuzemského pÅ¯vodu vajec.
Garancí tuzemského pÅ¯vodu vajec je tak
jednak ocenÄ›ní Regionální potravina, pÅ™edev&scaron;ím ale loga &bdquo;ÄŒeský výrobek &ndash; garantováno
PotravináÅ™skou komorou&ldquo; a logo a nápis &bdquo;ÄŒeská cechovní norma&ldquo;.
V obou pÅ™ípadech je viditelný
symbolem vlajka ÄŒR. Vzhledem k nepÅ™íli&scaron; obecné známosti oznaÄ•ení &bdquo;ÄŒeská cechovní norma&ldquo; je
moÅ¾ná na místÄ› konstatovat, Å¾e uvedené logo jiÅ¾ pouÅ¾ívá zhruba tÅ™etina Ä•eských producentÅ¯ zapojených do systé
cechovních norem, a pokud jde o podíl tÄ›chto producentÅ¯ na Ä•eském trhu, pak je to více neÅ¾ &scaron;edesát procent
subjektÅ¯.
Loga identifikující tuzemskou produkci jsou ale svým zpÅ¯sobem náhradním Å™e&scaron;ením Ä•ehosi, co je,
zejména u vajec, klíÄ•ovou známkou kvality, coÅ¾ je Ä•erstvost. Také proto se mohou konzumní vejce prodávat nejdéle
dvacet osm dnÅ¯ ode dne snÅ¯&scaron;ky, a do maloobchodních sítí se proto musí dodávat v co nejkrat&scaron;í dobÄ›.
Platí pÅ™itom, Å¾e jako &bdquo;velmi Ä•erstvá vejce&ldquo; lze oznaÄ•it pouze taková vajíÄ•ka, která byla do obchodu
dodána nejpozdÄ›ji Ä•tyÅ™i dny po snÅ¯&scaron;ce, a jako &bdquo;Ä•erstvá vejce&ldquo; lze prodávat pouze taková vejce,
která byla do obchodu dodána nejpozdÄ›ji devÄ›t dnÅ¯ po snÅ¯&scaron;ce. Desátý den po snÅ¯&scaron;ce jiÅ¾ nelze vejce
dodat do maloobchodu jako konzumní a Ä•erstvá.
Kolikátý den po snÅ¯&scaron;ce byla pÅ™itom vejce reálnÄ› do
pÅ™íslu&scaron;né prodejny dodána, se ov&scaron;em na první pohled spotÅ™ebitel nedozví. Jen ale na první pohled &ndash;
souÄ•ástí kódÅ¯ oznaÄ•ující vejce je totiÅ¾ kromÄ› zemÄ› pÅ¯vodu také identifikace pÅ™íslu&scaron;né farmy a lze tak dohleda
z ní byla pÅ™íslu&scaron;ná vejce expedována do trÅ¾ní sítÄ›.
Dal&scaron;í moÅ¾ností je uvádÄ›t den snÅ¯&scaron;ky p
na obalech výrobkÅ¯, coÅ¾ je cesta, kterou nÄ›kteÅ™í domácí producenti vajec také zvaÅ¾ují. Ti kromÄ› toho tlaÄ•í na minis
zemÄ›dÄ›lství, aby byl pÅ¯vod vajec uvádÄ›n nejen na jejich skoÅ™ápkách, ale na jakémkoli jejich obalu za kaÅ¾dých okolností
V&scaron;e je ale zatím jen v pozici návrhu, k nÄ›muÅ¾ se ministerstvo zemÄ›dÄ›lství je&scaron;tÄ› nijak oficiálnÄ›
nevyjádÅ™ilo&hellip; KaÅ¾dopádnÄ›, pokud by spotÅ™ebitel preferoval pÅ™i nákupu &bdquo;velmi Ä•erstvá vejce&ldquo;, a
kdyby je&scaron;tÄ› navíc mÄ›l informaci o datu snÅ¯&scaron;ky k dispozici na obalech vajec, bylo by to patrnÄ› nejÄ•ist&scaron
Å™e&scaron;ení, jak omezit moÅ¾né dovozy vajec na na&scaron;e území; prostÄ› proto, Å¾e i transport vajec potÅ™ebuje nÄ
Ä•as.
SamozÅ™ejmÄ› by to také znamenalo vy&scaron;&scaron;í nutriÄ•ní hodnotu a kvalitu kupovaných vajec, Ä•ili nÄ›co, c
v základním zájmu spotÅ™ebitele, bez ohledu na pÅ¯vod produktu.
V souÄ•asné dobÄ› je pÅ™itom zhruba kaÅ¾dé tÅ™etí
prodávané v na&scaron;ich obchodech ze zahraniÄ•í, coÅ¾ není dobrá zpráva ani pro na&scaron;e chovatele a
producenty vajec, ale z pohledu moÅ¾né (ne)Ä•erstvosti ani pro tuzemského spotÅ™ebitele. Psáno pro web vitalia.cz

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 21 May, 2018, 13:31

